HISTORIA, TRADYCJA

ODSZEDŁ NASZ PASTERZ
12 lipca 2011r. w szpitalu w Tarnogrodzie zmarł
ks. kan. Ryszard Sierkowski, proboszcz Parafii pw.
Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie, dziekan
Dekanatu Tarnogród.
Ks. kan. Ryszard Sierkowski urodził się 20 listopada 1946 r. w Lipsku-Polesie (Parafia pw. św. Jana
Chrzciciela w Lipsku). Święcenia kapłańskie przyjął
15 czerwca 1972 r. z rąk ks. Biskupa Piotra Kałwy w
Lublinie. Pracował jako wikariusz w parafiach: Kraśnik Stróża (1972-1974), Rejowiec (1974-1977), Tereszpol (1977-1978), Rudno (1978), Krzczonów (19791979), Annopol (1979-1981), Kryłów (1981), Biskupice
(1981-1985), Chodel (1985-1986). Następnie był rektorem ośrodka duszpasterskiego w Puszno-Świdno
(1986-1989).
10 lutego 1989 r. został ustanowiony proboszczem
parafii Potok Górny, a od 6 czerwca 2002 do śmierci
był proboszczem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie i pełnił funkcję dziekana Dekanatu Tarnogród.
Ks. Ryszard Sierkowski zmarł 12 lipca 2011 r. w
szpitalu w Tarnogrodzie.
Msza św. żałobna odprawiona została w czwartek
(14 lipca) o godz. 19.30 w kościele parafialnym pw.
Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Śrutwy i ks. biskupa
Mariusza Leszczyńskiego.

Msza pogrzebowa miała miejsce 15 lipca 2011r.
o godz. 16.00 w kościele parafialnym pw. św. Jana
Chrzciciela w Lipsku k/Zamościa pod przewodnictwem pasterza diecezji ks. biskupa Wacława Depo.
Po Mszy Św. ciało zmarłego kapłana zostało złożone na miejscowym cmentarzu parafialnym w grobowcu rodzinnym.
źródło: Nowa Gazeta Biłgorajska

RAJD KATYŃSKI ZATRZYMAŁ SIĘ
W TARNOGRODZIE
27 sierpnia w Tarnogrodzie pod pomnikiem w
Bramie Korchowskiej, poświęconym żołnierzom
polskim zamordowanym w Katyniu, uczestnicy XI
Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego złożyli kwiaty. To jeden z przystanków w
liczącej 6 tys. kilometrów motocyklowej wyprawie.
Od jedenastu lat Stowarzyszenie Międzynarodowy
Motocyklowy Rajd Katyński organizuje rajd, który
prowadzi przez miejsca związane z polską historią.
W tym roku brało w nim udział prawie 80 uczest-

ników. Podobnie jak w szóstej i siódmej edycji, jednym z przystanków był Tarnogród.
XI Rajd Katyński, podobnie jak w roku ubiegłym, rozpoczęła uroczystość przygotowana przez
Garnizon Warszawski Wojska Polskiego. Wyjeżdżających pożegnali bliscy osób pomordowanych
na Wschodzie oraz Powstańcy Warszawy. Uroczystego startu dokonał Witold Pilecki, syn bohatera - Rotmistrza Witolda Pileckiego. –To już nasza
jedenasta podróż na Kresy Rzeczypospolitej Polskiej.
Jedziemy, aby uczcić pamięć tych, którzy zostali tam
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pomordowani, ale i aby spotkać się z
żyjącymi tam Polakami – ludźmi o
pięknych sercach, którzy zawsze gościnni i serdeczni kochają Polskę i bardzo
za nią tęsknią – powiedział Wiktor
Węgrzyn, komandor Rajdów Katyńskich, ich pomysłodawca i organizator. – Jak co roku odwiedzimy miejsca
symboliczne, te, które na stałe wpisały
się na karty naszej historii, jak Katyń,
a także te, o których trzeba wciąż przypominać, jak Bykownia, Ponary czy
Huta Pieniacka, w której zorganizujemy II Zlot Motocyklowy – dodał Wiktor Węgrzyn. Huta Pieniacka, wioska
na terenie obecnej Ukrainy, to miejsce szczególne, w którym w 1944 roku
doszło do okrutnych zbrodni dokonanych przez bandy UPA i SS Galizien.
Po raz kolejny Rajd Katyński spotkał
się tam z członkami rodzin pomordowanych oraz tymi, którzy ocaleli. –
Pragniemy, aby Huta Pieniacka w ten
jeden wieczór ożyła. Aby symboliczna Msza Święta, którą odprawiliśmy
w miejscu spalonego kościoła i nasza
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tam obecność przywróciły pamięć o tych, którzy zginęli ponad 60 lat temu – powiedział Adam Świtalski, organizator II Motocyklowego Zlotu w Hucie
Pieniackiej. – W ubiegłym roku przybyło ponad 300
osób, chcielibyśmy, aby podobna liczba odwiedziła
Hutę i w tym roku, do czego serdecznie zachęcamy
– dodał Adam Świtalski. Rajdy Katyńskie to także

pomoc Polakom na Wschodzie, w
tym polskim dzieciom na Kresach,
ich rodzinom i opiekunom. Od kilku lat środki na ten cel zbierane są
wśród motocyklistów podczas zlotów im. księdza Zdzisława Peszkowskiego na Jasnej Górze. Dzięki
tym datkom Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd
Katyński m.in.: ufundowało kilka
pomników Jana Pawła II na Białorusi i Ukrainie, wyposażyło w
polskie lektury kilkanaście bibliotek na Kresach a także sfinansowało mundurki polskich harcerzy
i pobyt w Polsce dzieci z Białorusi.
– Staramy się, aby do odwiedzanych
przez nas na Wschodzie Polaków trafiły pomoce
szkolne, zabawki, słodycze. Najważniejsze są jednak
polskie książki, których tak bardzo na Kresach brakuje, m.in.: Sienkiewicza, Słowackiego czy Mickiewicza – powiedział komandor Wiktor Węgrzyn.
Wśród uczestników XI Rajdu Katyńskiego są tacy,
którzy jadą po raz pierwszy, a do wyjazdu przygotowywali się już od kilku lat. - Odpowiedź na
pytanie, dlaczego jadę do Katynia, jest oczywista: to

mój obowiązek, tamto pokolenie złożyło tak wielką
ofiarę, że już trzecie pokolenie z rzędu nie zaznało
smaku wojny i dlatego należy im oddać hołd, zachować w pamięci i przekazać tę historię następnym.
Chociaż jestem już żołnierzem zawodowym rezerwy, nadal mam kontakt z wojskiem. Z tego względu
postanowiłem uczestniczyć w Rajdzie w mundurze,
aby dodatkowo podkreślić mój
szacunek dla bohaterów – powiedział Leszek Topólski, jadący na
Hondzie CBR XX-1100. Są także
tacy motocykliści, dla których XI
Rajd Katyński jest kolejnym, w
którym biorą udział wspólnie ze
swoimi najbliższymi. - Do wyjazdu na Wschód zachęcił mnie mój
mąż. 2 lata temu pojechał sam,
rok później wybraliśmy się już
razem. Przywieźliśmy mnóstwo
wrażeń, poznaliśmy wspaniałych
ludzi. Przekonałam się o tym, że
wyjazd na Wschód uczy pokory, szacunku do siebie, innych
uczestników, ale przede wszyst-

kim to poznanie własnej historii, poznanie polskości – powiedziała Dominika Gardzińska, jadąca
na Kawasaki GPZ 500. - Wzruszające są momenty, kiedy 3 tys. kilometrów od Warszawy słyszy się
polskie pieśni, kiedy słowo „Ojczyzna”, ale i słowo
„tęsknota” nabierają sensu, o jakim dotąd uczyliśmy
się na lekcjach języka polskiego – przyznała Dominika. XI Rajd Katyński zakończył się 12 września,
ale oficjalna uroczystość powitania motocyklistów
odbyła się w sobotę, 1 października o godzinie
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12.00 na Placu Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Wcześniej o godzinie 10.00 odprawiona była Msza Święta w Bazylice Katedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie na Starym Mieście, przy ul. Świętojańskiej 8.
Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński ma na celu organizowanie rajdów motocyklowych do miejsc mordu i pochówku
bohaterów polskich, gdziekolwiek one się znajdują, popularyzację prawdy historycznej o Golgocie
polskich patriotów, którzy zostali zamordowani
za wierność Polsce – swojej Ojczyźnie. Głównymi
celami Stowarzyszenia jest pielęgnowanie tradycji
narodowych, a także udzielanie pomocy Polakom
na Wschodzie (na terenie byłych republik ZSRR).
Stowarzyszenie Międzynarodowy Rajd Motocyklowy tworzy Komitet Honorowy składający się
ze znamienitych osobistości, m.in.: Jego Eminencji ks. Kardynała Józefa Glempa Prymasa Seniora
Polski; inspektora Andrzej Matejuka Komendanta Głównego Policji generalnego; generała brygady Leszka Elasa Komendanta Głównego Straży
Granicznej; Franka Spuli Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego; Virginii Sikory Prezes Związku Polek w Ameryce. W skład Komitetu Honorowego wchodziły
także osoby, które zginęły w katastrofie samo-

lotu rządowego 10 kwietnia pod Smoleńskiem:
ŚP Ryszard Kaczorowski Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej; ŚP Janusz Kurtyka Prezes Instytutu Pamięci Narodowej; ŚP Generał Franciszek
Gągor Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych ŚP Minister Janusz Krupski;
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ŚP
Maciej Płażyński. Aktywnym członkiem Komitetu Honorowego Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego oraz wielkim propagatorem
i opiekunem motocyklowych wyjazdów do Katynia był Kapelan Rodzin Katyńskich ŚP Ks. Prałat
Zdzisław Peszkowski. Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński jest organizatorem Motocyklowego Zlotu Gwiaździstego im.
ks. Zdzisława Peszkowskiego na Jasnej Górze,
który rokrocznie gromadzi kilkadziesiąt tysięcy
motocyklistów, pragnących w ten sposób zainaugurować sezon motocyklowy.
To największe tego typu wydarzenie w Europie
(w 2011 roku na Jasną Górę przybyło ponad 35 tys.
motocykli i 50 tys. osób).
Informacja pochodzi z:
http://rajdkatynski.net

TARNOGRODZIANIE
PAMIĘTAJĄ O WRZEŚNIU
25 września pod tarnogrodzkim Pomnikiem
Katyńskim odbyły się uroczystości upamiętniające 72. rocznicę wydarzeń wrześniowych oraz
rocznicę wybuchu II wojny światowej. Poczty
sztandarowe delegacji zakładów pracy, kombatantów i mieszkańców po przemarszu przez
Rynek wzięły udział w uroczystej Mszy Św. w
intencji Ojczyzny. Następnie zebrani udali się
pod pomnik w Bramie Korchowskiej, gdzie
odśpiewano Hymn Państwowy i złożono wiązanki kwiatów. Wzruszający montaż słownomuzyczny przygotowali uczniowie Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. Armii Krajowej w Tarnogrodzie. W występie wokalnym zaprezentowała się Marta Wancisiewicz. Tegoroczne obchody
zakończyły wystąpienia okolicznościowe zgromadzonych uczestników.
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Mój wzór postępowania Wyszyński
Sławni Polacy. Na kartach historii naszego
kraju, tej dawnej i współczesnej, odnajdujemy ich
wielu. To ludzie, którzy swoją postawą, czynem
i działalnością udowodnili, że można przejść
przez życie z godnością i poszanowaniem drugiego człowieka. Do grona sławnych Polaków możemy zaliczyć między innymi: Fryderyka Chopina,
Wisławę Szymborską, Marię Curie - Skłodowską,
Andrzeja Wajdę, błogosławionego papieża Jana
Pawła II czy kardynała Stefana Wyszyńskiego
– Prymasa Tysiąclecia. To właśnie osobę kardynała Wyszyńskiego chciałabym przedstawić jako
człowieka godnego naśladowania. Tym bardziej,
że w tym roku mija 30 rocznica śmierci tego sławnego syna polskiej ziemi. Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli. Jako dziewięcioletni chłopiec traci matkę. Po latach napisał: „Wcześnie straciłem matkę rodzoną, która
znała szczególne nabożeństwa do Matki Ostrobramskiej. Mój ojciec natomiast ciągnął zawsze
na Jasną Górę, zawierzając życie Maryi.” Stefan
kieruje swe kroki do seminarium. 3 sierpnia 1924
zostaje księdzem, potem biskupem, arcybiskupem i wreszcie prymasem Polski. Kardynał Stefan Wyszyński był człowiekiem o fantastycznym
poczuciu humoru, zawsze uśmiechnięty, taktowny i bardzo skromny. Miał ogromny szacunek do
kobiet. W swoich „Zapiskach Więziennych” napisał: : „Ilekroć wchodzi do twego pokoju kobieta,
zawsze wstań, chociaż byłbyś najbardziej zajęty”.
Pewne jest też to, że był orędownikiem miłości, po prostu kochał każdego. Nawet tych, którzy go aresztowali i więzili. Potrafił przebaczyć
tym, którzy go zawiedli, zdradzili i zapomnieli.
Gorąco modlił się za swoich oprawców, prosząc
Boga o miłosierdzie dla nich. W ten sposób pokazał nam wielką szkołę miłości i nauczył, jak być
autentycznym chrześcijaninem. Mawiał „Nie ma
takiej krzywdy, której by nie można przebaczyć”.
Przebaczenie to cecha wyróżniająca kardynała spośród setek sławnych Polaków. Prymas był

również człowiekiem ogromnego zawierzenia
Chrystusowi i Jego Matce. Odważnie szedł drogą
swego powołania, stawiając dobro drugiego człowieka ponad wszystko. Mówił o sobie: „Idę przez
życie pełen nędzy, słabości i ran otrzymanych
po drodze. Prawdziwie robak, nie człowiek.” Ta
wielka pokora wobec Boga, wdzięczność za życie
i opiekę, nieustanna modlitwa i życie duchowe
cechuje całą ziemską pielgrzymkę Prymasa Polski. Kochał także nasz kraj – Polskę miłością
bezgraniczną bezinteresowną, powtarzając ciągle: „Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dla niej żyć”. Kardynał Stefan Wyszyński ukochał młodych, niestrudzenie
przypominając: „Wy jesteście przyszłością narodu, Wy macie przenieść Polskę w nowe Tysiąclecie”. Jan Paweł II mówił: „Nie byłoby papieża
Polaka, gdyby nie było takiego Prymasa”. Prymas zmarł po długiej chorobie 28 maja 1981, a
za trumną szła cała Polska.Zatrzymajmy się na
chwilę, pomyślmy, poszukajmy w tym zwariowanym świecie dobrych wzorców. Nie bójmy się
wyjść przed tłum, stanąć w pierwszym szeregu
z podniesioną głową, dumą i radością w oczach.
Nie lękajmy się życia w prawdzie, w zgodzie z
własnym sumieniem i miłością do drugiego człowieka. Starajmy się choć trochę zaczerpnąć z tego
wyjątkowego życiorysu Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczmy się od niego stanowczości, odpowiedzialności, wierności i
miłości tej najpiękniejszej bezgranicznej i bezinteresownej. Przyczyńmy się wszyscy do tego, by
pamięć o nim była wciąż żywa i wierna poprzez
nasze dobre postępowanie. Zdaję sobie sprawę z
tego, jak trudno jest naśladować tak wielkiego
człowieka we wszystkim. Dlatego ważne jest to,
by wybrać z jego nauki i życia choć cząstkę dobra
i realizować je w swoim życiu.
(praca ucznia szkoły podstawowej im. Marii
Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie)
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KULTURA, OŚWIATA
NAGRODA IM. OSKARA KOLBERGA PRZYZNANA
TARNOGRODZKIEMU OŚRODKOWI KULTURY
Organizatorzy XXXVI edycji Nagrody im. Oskara Kolberga – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu,
Narodowe Centrum Kultury oraz Fundacja „CEPELIA” Polska Sztuka i Rękodzieło – poinformowali o
przyznaniu Tarnogrodzkiemu Ośrodkowi Kultury Nagrody Honorowej im. Oskara Kolberga „Za
zasługi dla kultury ludowej” w roku 2011.

W dniu 12 października 2011r. Nagrody im. Oskara Kolberga wręczył w Sali Wielkiej Ansamblowej na
Zamku Królewskim minister kultury Bogdan Zdrojewski.
Nagroda ustanowiona została w 1974 roku, aby
uhonorować najwybitniejszych twórców, naukowców, badaczy, popularyzatorów oraz instytucje
wspierające sztukę ludową w kulturze polskiej. „Kultura ludowa nigdy nie powinna być lekceważona” podkreślił podczas uroczystości Zdrojewski. Minister zwrócił uwagę na postać patrona przedsięwzięcia - Oskara Kolberga: „To dzięki takim postaciom
posiadamy wiedzę i materiał, wiemy, do jakiej tradycji nawiązywać i jak bardzo trzeba tę tradycję szanować” - zauważył. Wśród laureatów tegorocznej edycji
Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” znaleźli się:
1. Władysław Klimasara – wykonawca zabawek,
drewnianych ptaszków (Stryszawa, żywiecko-suski
ośrodek zabawkarstwa ludowego, woj. małopolskie)
2. Leonard Śliwa – instrumentalista (skrzypce,
mazanki), regionalista, wychowawca młodych

3.

4.

muzyków, popularyzator muzyki koźlarskiej,
(Wolsztyn, Wielkopolska)
Janina Świniarska-Kosowska – śpiewaczka i tancerka ludowa, animatorka kultury regionalnej,
wykonawczyni plastyki obrzędowej i strojów ludowych, (Chojne, Sieradzkie, woj. łódzkie)
Zofia Warych – śpiewaczka kurpiowska, hafciarka i koronczarka (Myszyniec, Kurpie Zielone, woj.
mazowieckie)

Mieczysław Mularski – poeta ludowy (Dobrzechów, woj. podkarpackie)
6. Kapela braci Tarnowskich z Domaniowa (Radomskie)
7. Zespół Ludowy Koła Gospodyń Wiejskich z
Trzcińca (Wschodnie Mazowsze)
8. Zespół Regionalny „Istebna” (Beskid Śląski)
9. Prof. Anna Czekanowska-Kuklińska - etnomuzykolog, badacz ludowych i etnicznych tradycji
muzycznych w Polsce i na świecie.
10. Danuta Pawlak - etnomuzykolog w Instytucie im.
Oskara Kolberga w Poznaniu.
Nagroda honorowa:
11. Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu
12. Tarnogrodzki Ośrodek Kultury w Tarnogrodzie
(woj. lubelskie)
5.

Nagrodę odebrała p.o. Dyrektor Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury Renata Ćwik oraz Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż .
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Teatr magiczny świat
Pracując z dziećmi, wiemy, jak wielką rolę odgrywa w ich rozwoju zabawa twórcza. Poprzez własną
ekspresję dziecko lepiej poznaje świat zewnętrzny
oraz siebie, lepiej komunikuje się z rówieśnikami i
dorosłymi. Małe dzieci szybko przyswajają wiadomości o otaczającym nas świecie, wtedy też pojawia
się tendencja do odtwarzania i naśladowania czynności innych osób, a także do ich przekształcania i
tworzenia rzeczy nowych.
Dziecko w wieku przedszkolnym odkrywa, że materiałem zabaw mogą być słowa.
Ekspresja werbalna pozwala na
rozładowanie napięcia, agresji,
łagodzi niepowodzenia i staje
się naturalną drogą rozwoju.
Może być terapią wyzwalającą pozytywne przeżycia, gdyż
dzięki niej dzieci mogą przekazać swoje uczucia i myśli.
Doskonałą zabawą, często podejmowaną przez dzieci, jest zabawa w teatr. Nawet
odgrywanie scenek z życia,
wchodzenie w role rodziców
i innych członków rodziny, a
nawet kotków czy piesków jest
już namiastką przedstawienia
teatralnego. Dlatego też stara-

my się, aby nasi wychowankowie mieli jak najczęściej kontakt z twórczością teatralną, nie tylko jako
widzowie, ale i aktywni uczestnicy. Zapraszamy więc
do przedszkola teatry objazdowe z Barcic Górnych i z
Białegostoku. Staramy się wybrać bajkę, której fabuła
posiada walory artystyczne i wychowawcze. By była
prosta i czytelna, ale pobudzała wyobraźnię. Ważne
jest także, aby bajkę mogły obejrzeć wszystkie dzieci
z przedszkola, także te najmłodsze, które jeszcze nie

radzą sobie z emocjami, odbierają
wszystko dosłownie, nie rozumieją, że wilk to przebrany aktor, którego mogą się przestraszyć. Przed
prezentacją inscenizacji dzieciom
zbieramy informacje na temat treści i sposobu przedstawienia – zbyt
głośna, gwałtowna muzyka może
wywołać lęk zamiast zainteresowania i radości. Dzieci bardzo chętnie
biorą czynny udział, zapraszane
przez aktorów, włączają się w akcję
przedstawienia – czują się wtedy
współtwórcami i są bardziej skoncentrowane. Rozwijane są zainteresowania, dziecko z zaciekawieniem
ogląda kukiełki, z czego i jak są zrobione, sprawdza, czy rekwizyty to
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Inną formą spotkań z teatrem są przedstawienia przygotowywane przez rodziców
naszych
przedszkolaków.
Nas, nauczycieli, cieszy fakt,
że zawsze możemy liczyć na
chętnych aktorów - amatorów,
którzy z dużym zaangażowaniem przygotowują występ.
Szyją kostiumy, pomagają w
zrobieniu scenografii, ale przede wszystkim solidnie przygotowują się do swoich ról.
Wszystkie przygotowane do
tej pory przedstawienia kończyły się pełnym sukcesem.
Dzieci mogą przeżywać pozytywne emocje - występ własnych rodziców. Przygotowyprawdziwe przedmioty, czy tylko
atrapa. Zaintrygowane zaglądają za dekorację. Po spektaklach
dzieci spontanicznie zaczynają zabawę w teatr, wcielają się
w rolę aktorów, widowni, dbają,
aby każdy miał bilet, nagradzają swoje występy brawami. Taka
zabawa sprzyja nie tylko utrwalaniu treści obejrzanego utworu,
ale wzmacnia poczucie własnej wartości (ja potrafię!), dzieci nieśmiałe nabierają odwagi.
Teatr przygotowuje też do samodzielnego myślenia i właściwych
wyborów, rozróżniania dobra
i zła, przewidywania skutków
różnych zachowań.
Staramy się, aby odwiedzające nas teatry prezentowały różnorodny repertuar oraz rozmaite
techniki. Jednak najlepszy teatr objazdowy nie zastąpi atmosfery, jaka panuje w prawdziwym teatrze.
Dopiero tam dzieci mogą przenieść się w magiczny
świat wyobraźni. Organizujemy więc wyjazdy do
Teatru Muzycznego w Lublinie oraz do teatrów w
Rzeszowie. Bezpośredni kontakt ze sztuką pozostawia niezapomniane wrażenia, a oprócz samej bajki
dzieci mogą poznać wszystko, co wiąże się z teatrem:
salę widowiskową, biletową, scenę, kurtynę, kulisy,
orkiestrę i nieznane instrumenty; poznać nowe pojęcia: akt, antrakt, scenografia, reżyser.
12

wane bajki oglądały zawsze dzieci z całego przedszkola, była to dla nich kolejna miła niespodzianka.
Dla rodziców z pewnością satysfakcja i duma z efektu
swojej pracy.
Aby dziecko w pełni zrozumiało istotę teatru,
musi samo w nim uczestniczyć, dlatego też przygotowujemy teatrzyki z udziałem i rodziców i samych
dzieci. Do nich należą m.in. teatrzyki na uroczystości rodzinne, jasełka, teatrzyki okolicznościowe na
specjalne okazje, jak np. Dzień z Witaminką. Dzięki takim przedsięwzięciom dzieci uczą się odpowiedzialności za siebie i grupę, świadomego kierowania
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swoją działalnością. Nauka na pamięć tekstu wyrabia umiejętność wypowiadania się z zastosowaniem
zmiany siły i tonu głosu, kształtuje prawidłową emisję głosu i dykcję. Rozbudza chęć do dalszych działań, dzieci stają się bardziej twórcze.
„Teatr jest dyscypliną sztuki przygotowującą widza
do pracy intelektualnej, a z drugiej strony pobudza
pewne cechy, takie jak ciekawość, zdolność do analizy, poczucie względności. Zachęca do badania świata, poszukiwania prób wyjaśnienia, głębszego zrozumienia. Jednocześnie teatr ukazuje los człowieka,
co jest ważnym elementem humanizującym i bardzo
ważnym elementem edukacji”. (A. Hausbrat).

Warto więc bawić się też w teatr w domu, jest to
doskonały pomysł na nadchodzące jesienno-zimowe popołudnia, integrujące całą rodzinę. Pomysły na
przedstawienie można czerpać nie tylko z literatury
dziecięcej, ale i z samego życia. Takie improwizacje
mogą być np. doskonałym sposobem na rozwiązywanie konfliktów wśród rodzeństwa – szukanie kompromisu, wyjaśnieniem niezrozumiałych dla dziecka
sytuacji, pojęć. Mogą inspirować dziecko do wielu
ciekawych, nowych pomysłów.
Elżbieta Skotnicka

Co nowego w tarnogrodzkiej bibliotece?
1. Magnetyczna karta czytelnika
Bardzo ważnym etapem działalności biblioteki jest wprowadzenie z dniem 1 lipca 2011 r.
elektronicznego wypożyczania książek poprzez
magnetyczne karty czytelnika. Jesteśmy pierwszą
biblioteką w powiecie biłgorajskim, która wprowadziła cały księgozbiór do bazy elektronicznej. Każda książka posiada swój kod kreskowy,
wszyscy czytelnicy na bieżąco są wprowadzani
do elektronicznej bazy czytelników. Przycho-

nalna Izba Pamięci oraz Multimedialne Centrum
Historii Tarnogrodu.
Dla nas to również ciekawe i nowe doświadczenie, ponieważ poznajemy różne życiorysy np.
Iwana Schwabe.
Historia jego przedstawia się następująco:
Pewnego dnia odwiedził nas 66 -letni mężczyzna z Niemiec. Po polsku znał tylko kilka wyrazów, ale znał po części język rosyjski i angielski.
Rozmawialiśmy w czterech językach (niemiecki,
rosyjski, angielski i polski). Opowiedział nam swoją historię. Jego matka urodziła się w 1918 roku
w Janówce koło Komarowa, nazywała się Leontyna Niezgoda. W czasie wojny poznała bułgarskiego Niemca, zakochali się w sobie i w 1944 roku
Leontyna zaszła w ciążę. Tak bardzo się bali, że
nic nikomu nie powiedzieli. Ojciec naszego gościa
Vater Adolf Schrabe w ukryciu przed wszystkimi
wraz ze swoją dziewczyną uciekł w 1944 roku do
Niemiec. Przez wszystkie lata po wojnie nikomu

dząc do biblioteki, otrzymuje się imienną, magnetyczną kartę czytelnika z kodem kreskowym,
dzięki której jest możliwe wypożyczanie książek
poprzez tzw. czytnik kodów.
2. Gościnnie w bibliotece
Przez cały rok, a w czasie wakacji niemalże
każdego dnia naszą bibliotekę odwiedzają turyści, zarówno z kraju, jak i różnych zakątków
świata. Ogromną ciekawość wzbudza wśród nich
dokumentowanie naszej historii a także RegioKWARTALNIK TARNOGRODZKI
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nic nie powiedzieli. Była
to ich „święta tajemnica”. Matka Iwana nigdy
nie była po wojnie w
Polsce, nie rozmawiała
z nikim po polsku. Swojego syna nie nauczyła
mówić po polsku. Zmarła
w 2005 roku, zabierając
całą tajemnicę do grobu. O swojej historii, już
po śmierci matki, Iwan
dowiedział się od najbliższej przyjaciółki rodziny.
Był w szoku, bo mając 65
lat dowiedział się całej
prawdy o sobie i postanowił przyjechać do Polski.
Zaczął szukać miejsca
urodzenia swojej matki,
trafiając w taki sposób do
tarnogrodzkiej biblioteki.
3. Dzieciaki u dziadków
– czyli jak ciekawie i przyjemnie spędzić wakacje w
Tarnogrodzie.

Propozycje spędzania
wolnego czasu w bibliotece cieszą się zainteresowaniem, zarówno
naszych dzieci, jak i tych
spędzających wakacje u
swoich dziadków. Każdego dnia można było
spotkać ich przy grach
planszowych, konkursach plastycznych, grach
komputerowych, śpiewaniu. Nowością są
tzw. woreczki edukacyjne, które otrzymaliśmy bezpłatnie od fundacji im. J. A. Komeńskiego. Zawartość każdego woreczka jest inna np. w
zestawie znajduje się kolejka, skakanka, instrumenty muzyczne, gry planszowe, gry edukacyjne, książeczki, zabawki itp. Całe zestawy można
sobie wypożyczyć do domu bądź korzystać z nich
w bibliotece.
14

4. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć na czytanie mam dziś
chęć

Jednak dla wielu dzieci wypożyczanie i czytanie książek jest podstawą spędzania wolnego czasu.
Serdecznie wszystkich zapraszamy do tarnogrodzkiej biblioteki.
Joanna Puchacz
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To już dziesiąta edycja Ogólnopolskich
Integracyjnych Warsztatów Artystycznych

„Malowany wschód”
W tym roku mieliśmy okazję uczestniczyć w dziesiątym z kolei plenerze artystycznym organizowanym w Tarnogrodzie. Jego inicjatorem i pomysłodawcą jest rodowity tarnogrodzianin -Edward Syty
- profesor Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego
oraz Wydziału Architektury Politechniki Opolskiej.
Osobą odpowiedzialną za koordynację całego przedsięwzięcia była Renata Ćwik - Dyrektorka Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury.
W plenerze uczestniczyły grupy studentów z Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych z
Uniwersytetu Opolskiego oraz z Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu a także studenci Wydziału Architektury Politechniki Opolskiej. Opiekunem grupy wrocławskiej był Tomasz Tomaszewski,
adiunkt Katedry Rzeźby Wrocławskiej ASP.
Gośćmi tegorocznego pleneru byli: prof. Piotr
Obracaj z Politechniki Opolskiej z małżonką oraz
Jerzy Dmitruk - malarz z Krakowa, który uczestniczył w warsztatach wraz z synem Olkiem.
W Tarnogrodzie byli także Sławomir Nitendel
- nauczyciel z Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu oraz Beata i Tomasz
Chmielewscy, którzy prowadzili dla miejscowych
dzieci i młodzieży otwarte warsztaty środowiskowe
pod tytułem „Wakacyjna
szkółka letnia”.
Byłam, widziałam:
Tarnogród miałam przyjemność odwiedzić po raz
wtóry. To istny raj dla wrażliwych na piękno przyrody
ludzi. Wokół pełno bujnej
zieleni, malowniczych chatek, zabytkowych kościołów. Zapomniany folklor
w pełnej krasie. Oczy aż
same rwały się do wychwytywania co rusz to ciekawszych kadrów. Dodatko-

wym motorem napędowym była piękna pogoda, co
pozytywnie wpływało na nastroje i chęci uczestników pleneru. Tegoroczne warsztaty wyróżniały się
więc wyjątkowym pędem do pracy oraz dyscypliną
uczestników, szczególnie studentów, którzy w wolnym czasie przesiadywali w pracowni i do późnych
godzin nocnych malowali, wzajemnie dając sobie
korekty i wspierając się w pracy. Słowo „praca” w tym
momencie nabierało innego znaczenia, było bardziej
zabawą, współdziałaniem.
Do Tarnogrodu po raz pierwszy zawitali studenci z Wydziału Architektury Politechniki Opolskiej
będący pod opieką swego wykładowcy prof. Edwarda
Sytego. Można ich było spotkać praktycznie w każdym zakątku Tarnogrodu. Pracowali jak przysłowiowe mrówki, każdą wolną chwilę poświęcali malowaniu i szkicowaniu.
Co drugi dzień po kolacji odbywały się obowiązkowe przeglądy i korekty. Studenci mogli usłyszeć
opinie i rady wykładowców z różnych uczelni artystycznych i niezależnych twórców. Stanowiło to bardzo cenne doświadczenie i wartość warsztatów. Na
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takich wspólnych przeglądach mieliśmy okazję zobaczyć, jak zderzały się różne kierunki artystyczne. Podczas zajęć odbywały się także prezentacje artystów,
którzy stanowili kadrę merytoryczną warsztatów:
profesora Edwarda Sytego, Jerzego Dmitruka, Sławomira Nitendela, adiunkta Tomasza Tomaszewskiego.
Każdy z nich prezentował swój dorobek artystyczny,
opowiadał o swych pracach, inspiracjach i życiu. Studenci mieli okazję poznać własnych profesorów od
bardziej prywatnej strony, a także zaznajomić się z
metodami działania każdej indywidualności.
Nie omieszkam również wspomnieć o atrakcjach,
jakie przygotowali dla nas organizatorzy.
Na integracyjnym ognisku zagrała nam wesoło
i skocznie Tarnogrodzka Kapela Ludowa. Mieliśmy
również okazję zwiedzić malowniczy Kazimierz i
Lublin, a dzięki obszernej znajomości historii owych
ziem przez naszego przewodnika Sławomira Nitendela nie ominęliśmy żadnego ciekawego zabytku.

Tradycyjnie pod koniec odbyło się uroczyste spotkanie z władzami miasta Tarnogrodu, domu kultury
i sponsorami pleneru, na którym wręczano dyplomy
i podziękowania. Przed budynkiem TOK-u można
było zobaczyć poplenerową wystawę obrazów oraz
efekty pracy z zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez Beatę i Tomasza Chmielewskich wraz z
opolskimi praktykantami.
Warsztaty Artystyczne „Malowany Wschód” zorganizowano dzięki pomocy finansowej Województwa Lubelskiego oraz Burmistrza Tarnogrodu Eugeniusza Stróża. Dziękujemy również za przychylność
w organizacji władzom Uniwersytetu Opolskiego,
profesorowi Edwardowi Sytemu, Tarnogrodzkiemu
towarzystwu Regionalnemu oraz Tarnogrodzkiemu
Ośrodkowi Kultury.
Magdalena Wodarczyk
studentka V roku Edukacji Artystycznej

TEATR NA POWIETRZU
17 lipca br. Zespół Teatralny Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury po raz pierwszy
wystąpił na nowej tarnogrodzkiej estradzie.
Przezabawną sztukę autorstwa Wilhelma
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Raorta śledziło kilkudzięsięciu mieszkańców
Tarnogrodu. Jak zwykle nie obeszło się bez
salw śmiechu i gorących oklasków po zakończeniu spektaklu.
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Z życia Środowiskowego Domu
Samopomocy w Tarnogrodzie
W związku z realizacją projektu systemowego
„Twoja aktywność –Twoją szansą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach od 03.09.2011r. do 16.09.2011r. dwudziestu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie wzięło udział w dwutygodniowym warsztacie rehabilitacyjno-szkoleniowym
w Darłówku nad Bałtykiem. Oprócz wypoczynku

-

zmniejszenie poczucia osamotnienia, wyobcowania itp.
Pomoc psychologiczna to nie wszystko, uczestnicy
dostali też szansę w ramach odbywających się szkoleń profesjonalnego przygotowania do pracy w konkretnych zawodach:
- kucharz-mała gastronomia
- krawiec.
Są niestety wśród nas i tacy,
którym życie nie dało szans na
zdobycie zawodu, zrobienie kariery czy założenie rodziny - osoby o
znacznym stopniu upośledzenia
lub z głębokimi problemami psychicznymi, dla których Dom Środowiskowy na zawsze pozostanie
tą najważniejsza przystanią. Proponujemy im przeróżne formy
aktywności w naszych pracowniach terapeutycznych: plastycznej, muzyczno–teatralnej, komputerowej czy kulinarnej. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie i będzie
miał szansę rozwoju dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

oraz zabiegów rehabilitacyjnych uczestnicy odbywali
treningi z zakresu poprawy komunikacji werbalnej i
niewerbalnej oraz uzyskiwali pomoc psychologiczną.
Różnorodność zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych,
indywidualnych i zespołowych treningów oraz zajęć
leczniczych z pewnością nie pozwoliła na nudę, a
nadmorski klimat korzystnie wpłynął na zdrowie i
dodał sił do dalszej walki z chorobą.
Po powrocie trzydziestu uczestników ŚDS w
dniach 12.10.2011r. do 20.10.2011r. w ramach tego
samego projektu wzięło udział w grupowych spotkaniach z psychologiem, na których poruszane były
tematy takie jak:
- odczucia i zachowania w kontaktach z innymi
ludźmi
- wymiana doświadczeń związanych ze sposobami
radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych
- nowe spojrzenie na siebie
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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DNI TARNOGRODU 2011
Wszystkim uczestnikom imprez zorganizowanych w dniach od 5 do 7 sierpnia bieżącego roku
w ramach „Dni Tarnogrodu” na długo pozostaną w
pamięci przeżyte wspólnie chwile radosnej zabawy.
Dni miasta rozpoczęły się w piątek projekcją filmu „Och Karol 2” – tarnogrodzkie kino pod gwiazdami, jak zwykle przyciągnęło tłumy miłośników
plenerowego oglądania filmów.
Sobota 6 sierpnia to w Tarnogrodzie dzień odpustu w kościele parafialnym pw. Przemienia Pańskiego, co w połączeniu z ładną pogodą i przygotowanymi atrakcjami tym bardziej zachęciło mieszkańców
do odwiedzenia placu targowego, gdzie odbywały
się główne uroczystości tegorocznych dni miejscowości.
Na początek przewidziane zostały gry i zabawy dla dzieci, które prowadziła agencja artystyczna Andrzeja Piecucha. Następnie publiczność bawił
kabaret Szara Eminencja oraz zaprezentowały się
lokalne gwiazdy: Sylwia, Kasia oraz Irena. Ok. godz.
20.00 wystąpił zespół Weekend – gwiazda sobotnie-
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go wieczoru, a następnie publiczność do późnych
godzin nocnych bawiła się z zespołem Yago.
Niedzielne świętowanie rozpoczęło się od II
Turnieju Sołectw i Dzielnic z terenu Gminy Tarnogród – zawody rozegrano w ramach projektu
współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Wystartowało 8 drużyn
– Przedmieście Błonie, Przedmieście Różanieckie,
Przedmieście Płuskie, Luchów Górny, Luchów Dolny, Wola Różaniecka, Różaniec Pierwszy i Różaniec Drugi. Na zorganizowanych stoiskach odwiedzający mogli spodziewać się wielu atrakcji – można było spróbować tradycyjnych potraw, słodkich
wypieków, miodów, nalewek, ponadto Różaniec
Pierwszy serwował bigos myśliwski, a na stoisku
Luchowa Górnego można było pojeździć na kucykach należących do sołtysa Jana Abramka. Drużyny zmierzyły się w ośmiu konkurencjach – były to
m.in.: rzut filcakiem, jazda w taczkach, przeciąganie liny, bieg w workach czy przeciąganie traktora.
Wszyscy świetnie się bawili, walka była niezwykle
wyrównana i emocjonująca. Ostatecznie pierwsze

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

miejsce przypadło drużynie z Woli Różanieckiej,
na drugiej pozycji uplasowała się drużyna z Przedmieścia Różanieckiego, a trzecią lokatę zajął zespół
z Luchowa Górnego. Zwycięskie sołectwa otrzymały w nagrodę bujaki – sprężynowce, które stanowić
będą doposażenie lokalnych placów zabaw. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali plecaki, sprzęt agd
oraz akcesoria kuchenne.
Podziwiając wspaniałą zabawę, spontanicznie
zorganizowały się drużyny, które zmierzyły się w
przeciąganiu liny. Nagrodę specjalną ufundował
Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż, a zdobyła ją drużyna z Luchowa Górnego. Fotorelację z
zawodów przedstawiamy na przedostatniej stronie
niniejszego wydania.
W niedzielę Burmistrz Tarnogrodu wraz z
przedstawicielem Agencji Reklamowej VIP z Lublina Arturem Sienkiewiczem dokonali oficjalnego
odsłonięcia nowego logotypu gminy Tarnogród.
Jest to znak graficzny, który ma być wykorzystany
w celach promocyjnych i jest jednym z elementów
realizowanego przez gminę projektu pn.: Program
promocji gospodarczej gminy Tarnogród. Na nowe
logo składa się stylizowany napis TARNOGRÓD, w
którym literę ‘ó’ zastąpiono truskawką, nad napisem błękitną kreską zaznaczono niebo, całości
kompozycji dopełnia - umieszczone po prawej stronie słońce. Na dole dodane jest hasło: MIEJSCE Z
PRZYSZŁOŚCIĄ.
Kolejne godziny zabawy upłynęły publiczności z
zespołem Lolek Orkiestra z Zamościa, który wystąpił w programie rosyjskim, sarmackim, włoskim
oraz góralskim. Kolejnym punktem był występ Tarnogrodzkiej Kapeli Ludowej – wśród wykonywanych przez kapelę utworów nie zabrakło oczywiście
tradycyjnego „hymnu” Tarnogrodu „Ko, ko, ko”.
Ok. godz 21.00 na scenie pojawił się oczekiwany przez kilkutysięczną publiczność zespół ŁZY
– główna atrakcja niedzielnego wieczoru. Nowa
wokalistka – Sara Chmiel – zaśpiewała piosenki z
nowej płyty zespołu, ale nie zabrakło również starych, dobrze znanych hitów, jak np. „Agnieszka”
czy „Narcyz”. Po trwającym ok. półtorej godziny
występie licznie przybyła publiczność bawiła się do
bardzo późnych godzin nocnych z zespołem Solaris.
Cała oprawa tegorocznych Dni Tarnogrodu,
liczne atrakcje, karuzele, lunapark, wspaniali artyści, cudowna publiczność oraz słoneczna pogoda
sprawiły, że imprezę należy zaliczyć do bardzo udanych. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i
do zobaczenia za rok.
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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ZDROWIE

WIEŚCI KOŁA DIABETYKÓW
07.08.2011r. podczas obchodzonych Dni Tarnogrodu można było bezpłatnie wykonać badania, które zorganizowali Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Lekarska w Tarnogrodzie dr Roman Cichocki
oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tarnogrodzie Władysław Chodkiewicz.
Badania prowadzili dr Roman Cichocki, pielęgniarki: Janina Kubaj, Czesława Złydasik, Regina
Kowalczyk, prezes Władysław Chodkiewicz oraz
członkowie koła diabetyków: Janina Magoch,
Adam Zawada.
***

Jak zawsze w pierwszy czwartek miesiąca w
Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury 01 września odbyło się spotkanie edukacyjne. Wykład
pt. „Samokontrola w cukrzycy” zaprezentował
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przedstawiciel firmy farmaceutycznej Bayer Wojciech Michałowski, po czym bezpłatnie wymieniał osobom zainteresowanym glukometry stare
i uszkodzone na nowe. Wiele osób skorzystało
z tej możliwości. Następnie wykład pt. „Prawa
pacjenta” wygłosił dr Roman Cichocki.
***

Lubelski Związek Lekarzy RodzinnychPracodawców oraz Lubelski Oddział Kolegium
Lekarzy Rodzinnych w związku z realizacją
projektu „Szkoła Cukrzycy PZ” zorganizowali
Konferencję Szkoleniową Lekarzy Rodzinnych
Lubelszczyzny, która odbyła się dnia 03.09.2011r.
w Lublinie. Na konferencję został zaproszony
prezes diabetyków z Tarnogrodu Władysław
Chodkiewicz, który wraz z Kierownikiem
NZOZ Przychodnia Lekarska w Tarnogrodzie

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

dr. Romanem Cichockim zorganizowali
Tarnogrodzką Szkołę Cukrzycy.
***

Koło Powiatowe Diabetyków w Biłgoraju zorganizowało spotkanie integracyjne przy ognisku
– pieczenie ziemniaka i nie tylko. Nad całością
spotkania czuwała prezes koła Krystyna Różaniecka.

W Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury w
ramach Tarnogrodzkiej Szkoły Cukrzycy odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne. Wykład pt.
„Otyłość a cukrzyca” poprowadziła dr Grażyna
Klenk -Jarząbek z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Tarnogrodzie.

***

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Tarnogrodzie Roman Cichocki oraz Prezes Stowarzyszenia Diabetyków w Tarnogrodzie Władysław
Chodkiewicz byli organizatorami bezpłatnych
badań diabetologocznych podczas Dożynek
Parafialno-Gminnych w Luchowie Górnym dnia
4 września 2011 r.

Władysław Chodkiewicz

***

W Rzeszowie dnia 24 września 2011r odbyły
się warsztaty Akademii Zdrowia Bioton dla chorych na cukrzycę. W warsztatach uczestniczyła delegacja chorych na cukrzycę z Tarnogrodu
oraz Biłgoraja.
***

KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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SAMORZĄD

DOŻYNKI
PARAFIALNO-GMINNE 2011

4 września w Luchowie Górnym odbyły się
Dożynki Parafialno Gminne. Święto plonów rozpoczęła uroczysta Msza Św. w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, gdzie doszło do poświęcenia chleba z tegorocznych zbiorów. Następnie
zebrani przeszli na plac przy szkole podstawowej,
na którym nastąpiło uroczyste przekazanie chleba Burmistrzowi Tarnogrodu Eugeniuszowi Stróżowi przez starostów dożynek. Część artystyczną
imprezy otworzyła Tarnogrodzka Kapela Ludowa i Strażacka Orkiestra Dęta. Dalszą część programu stanowił montaż słowno-muzyczny „Jak
powstał chleb” w wykonaniu uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Luchowie Górnym. Organizatorzy zapewnili atrakcje dla osób w każdym wieku.
Najmłodsi mogli spędzić czas na placu zabaw,a
starsi degustować potrawy regionalne, skorzystać
z bezpłatnego badania poziomu krwi czy ciśnienia. Niedzielne słoneczne popołudnie zachęcało
do zabawy w rytm programu muzycznego Agen-

cji Artystycznej „Scena Juno” z Lublina. Jednym
z punktów programu było rozstrzygnięcie XIV
edycji „Konkursu na najbardziej zadbaną posesję
w Mieście i Gminie Tarnogród 2011”. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i upominki. Na zakończenie dożynek zaplanowano
zabawę taneczną z zespołem RIVER. Dożynkom
towarzyszyły konkursy Państwowej Inspekcji
Pracy i KRUS, stoisko z wydawnictwami lokalnymi, stoisko diabetologiczne (badanie poziomu
cukru, ciśnienia krwi), wystawa fotograficzna
„NAJBARDZIEJ ZADBANE POSESJE Z LAT
2010 i 2011”, wystawa fotograficzna „INWESTYCJE GMINNE”oraz wystawa płodów rolnych i
sprzętu rolniczego. Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Fotorelację z tegorocznego święta plonów
przedstawiamy na okładce tego wydania kwartalnika.

HOT SPOT W TARNOGRODZIE

W centrum naszego miasta można już korzystać z darmowego Internetu. Punkt bezprzewodowego dostępu do Internetu w
postaci hotspota został zainstalowany na budynku Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury - na Rynku
w Tarnogrodzie. Hotspot powstał
w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” i w ramach zadania
projektowego: Budowa sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu realizowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach działania
4.1. Społeczeństwo Informacyjne
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Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 - 2013.
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Burmistrz Tarnogrodu podpisał umowę
partnerską

W dniach 4-5 września w gminie Tarnogród
gościł Burmistrz Miasta Gliniany (Ukraina). Było
to już drugie spotkanie włodarzy Tarnogrodu i
Glinian, pierwsze odbyło się 30 sierpnia w Lublinie. Burmistrz Glinian Ihor Szulga był gościem
dożynek parafialno – gminnych, które odbyły się
w Luchowie Górnym. Ponadto odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rady Miejskiej w Tarnogrodzie oraz prezentacja gminy Tarnogród.
5 września był pracowitym dniem wzmacniającym współpracę obydwu samorządów. Burmistrz
Szulga wraz z Burmistrzem Tarnogrodu Eugeniuszem Stróżem odbyli wyjazd studyjny prezentujący lokalne inwestycje, ponadto omówione zostały
konkrety dotyczące zakresu współpracy. Priorytetowym zagadnieniem na najbliższy okres jest złożenie wspólnych projektów do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Odbyły się dwa posiedzenia koordynacyjne,
podczas których ustalono, że samorządy aplikować będą wspólnie w zakresie budowy kanalizacji
sanitarnej oraz przebudowy, remontu Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury i Domu Kultury w Mieście
Gliniany. Potwierdzono wcześniejsze ustalenia, że
Partnerem wiodącym w projektach będzie Gmina
Tarnogród. Partnerzy będą aplikować do programu i przyjmują typ projektu – zintegrowany infrastrukturalny. W ramach projektu przewidziano
również elementy miękkie i dostawy. Projekt oraz
wniosek aplikacyjny jest przygotowywany wspólnie przez Gminę Tarnogród (PL) i Miasto Gliniany

(UA). Za przygotowanie wniosku aplikacyjnego i
studium wykonalności odpowiada partner wiodący (PL). Pozostałe dokumenty będą opracowywane
przez stronę polską w ścisłej współpracy z partnerem ukraińskim. Zostały wymienione podstawowe dokumenty dotyczące współpracy oraz przyjęto harmonogram dalszych działań związanych z
realizacją projektu i współpracą samorządów Tarnogrodu (PL) i Glinian (UA). Punktem kulminacyjnym wizyty było podpisanie przez Burmistrza
Tarnogrodu Eugeniusza Stróża i Burmistrza Miasta Gliniany umowy partnerskiej, w której określono m.in., że samorządy będą rozwijać wzajemną
wszechstronną współpracę partnerską w zakresie:
• wymiany informacji i doświadczeń z zakresu
działania samorządu na szczeblu gminy,
• popierania, umożliwiania i rozwijania stosunków współpracy mieszkańców, organizacji
społecznych, podmiotów gospodarczych, placówek kulturalnych i oświatowych – na polu
kulturalnym, oświatowym, artystycznym,
sportowym, turystycznym i gospodarczym,
• wymiany doświadczeń w dziedzinie rozwoju
kultury i sztuki ludowej oraz ruchu amatorskiego poprzez organizowanie spotkań oraz
wymiany zespołów i grup artystycznych,
• organizowania wspólnych spotkań dzieci i
młodzieży szkolnej polegających na prowadzeniu zawodów sportowych, wspólnych lekcji
(np. informatyka, muzyka, plastyka), turniejów wiedzy o regionie itp.,
• organizowania wymiany turystycznej i wypoczynku dla młodzieży szkolnej,
• propagowania wśród młodzieży działań w
zakresie ochrony środowiska,
• wymiany zespołów sportowych,
• realizacji wspólnych projektów infrastrukturalnych, społecznych i gospodarczych.
Po podpisaniu umowy realizowane będą kolejne działania zmierzające do realizacji wspólnych
zadań w tym inwestycji w Gminie Tarnogród i
Mieście Gliniany.

KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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PROMOCJA GMINY
Władze Gminy Tarnogród postawiły na promocję. Przedstawiciele gminy oraz firm działających na jej terenie w dniach 9-11 września wzięli
udział w Podkarpackich Targach Budownictwa,
Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów.
Wyjazd na Targi związany był z realizacją
przez gminę Programu Promocji Gospodarczej
Gminy Tarnogród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
- Oś 2 Infrastruktura ekonomiczna. Działanie
2.4 Marketing gospodarczy.

gospodarczy”: kubki, długopisy, breloczki, torby,
koszulki, czapeczki itp. Nabywców znalazły także lokalne produkty: olej lniany z firmy Barwy
Zdrowia czy wyroby drewniane m.in. karmniki
dla ptaków produkowane przez Krzysztofa Sitarza z Luchowa Górnego.
Trzy dni promocji na Targach przyniosły
wymierne efekty, a w ramach projektu jeszcze we
wrześniu przedstawiciele gminy wzięli udział w
dwóch podobnych imprezach w Lublinie.

- To pierwsza tego typu inicjatywa, że nasza
gmina ma swoje stoisko na ogólnopolskich targach. Warto tu podkreślić, że na wspólnym stoisku prezentowała się gmina, jak też lokalne firmy - mówi burmistrz Eugeniusz Stróż. Swoje
wyroby zaprezentowali m.in. Elektrometal Piotr
Kasperek, Waldemar Kawa, PPHU Krzysztof
Sitarz, Gospodarstwo Ekologiczne Barwy Zdrowia Tomasz Obszański, Tarnogrodzki Zakład
Komunalny.
Stoisko przygotowane przez Gminę Tarnogród cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających. Dużym powodzeniem cieszyły się materiały promocyjne, które zostały
przygotowane w ramach projektu „Marketing
24
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NAUCZYCIELE WYRÓŻNIENI NAGRODĄ BURMISTRZA
TARNOGRODU W DNIU EDUKACJI NARODOWEJ
Komisja powołana przez Burmistrza Tarnogrodu
przyznała Nagrody Burmistrza następującym nauczycielom:
Marii Kozie – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej
Urszuli Fedec – Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie
Krzysztofowi Tarnowskiemu – nauczycielowi Zespołu Szkół Ekonomicznych im. AK w Tarnogrodzie
Jadwidze Burdzań – nauczycielce Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim

PROJEKTY EDUKACYJNE
W GMINIE TARNOGRÓD

Tarnogród realizuje obecnie dwa projekty, których
celem jest podniesienie jakości nauczania. Na obydwa
przedsięwzięcia gmina Tarnogród pozyskała prawie 1
mln zł z unijnych pieniędzy.
Gmina Tarnogród w charakterze partnera realizować będzie projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Kompetentni kluczowo – podniesienie oferty edukacyjnej szkół z
Gminy Tarnogród” realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych.
Liderem projektu jest EUROPEJSKIE CENTRUM
INTEGRACJI I WSPÓŁPRACY SAMORZĄDOWEJ
„DOM EUROPY” z siedzibą w Lublinie.
Jak informuje Zastępca Burmistrza – współautor
projektu – Tomasz Rogala, całkowita wartość projektu
wynosi 785 587,14 zł, z tego wkład własny Gminy Tarnogród – wyniesie 108 720,00 zł i będzie wniesiony w
formie niefinansowej.
Projekt realizowany będzie od 1 października b.r. do
31 lipca 2012 r.
Udział w projekcie wezmą szkoły: Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie, szkoły podstawowe: w Tarnogrodzie, w Różańcu Pierwszym, w Różańcu Drugim,
w Luchowie Dolnym, w Woli Różanieckiej. Łącznie
wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 490
uczniów i zostanie zrealizowanych ok. 4500 godzin
zajęć dydaktycznych i ponad 2000 godz. zajęć z zakresu
pomocy pedagogiczno – psychologicznej oraz doradztwa zawodowego.

„Gmina Tarnogród chce być postrzegana jako „Miejsce z przyszłością” – jak podkreśla Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż - a jak wiadomo młodzież to nasza
przyszłość, dlatego zdecydowaliśmy się powalczyć o
unijne środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Realizacja zajęć pomoże wyrównać dysproporcję i zwiększy
szansę na dobre wykształcenie.”
Zadaniem kształcenia ogólnego w szkole jest ułatwienie uczniom odpowiedzialnego funkcjonowania
w obszarach życia społecznego poprzez podnoszenie
poziomu kulturowego, budzenie aspiracji młodzieży,
a szczególnie motywowanie do podnoszenia poziomu
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Uczniowie z
terenów wiejskich – a do takich zalicza się gmina Tarnogród – napotykają wiele barier. Najważniejsze z nich
to: brak środków finansowych na rozwój umiejętności i
zainteresowań, niska samoocena, brak pewności siebie,
brak wsparcia ze strony rodziców, brak identyfikacji z
grupą.
Celem projektu jest wdrożenie programów rozwojowych i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 6
szkół z terenu Gminy Tarnogród poprzez organizację
dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla 490 uczniów, doradztwa psychologa, pedagoga i doradztwa zawodowego oraz doposażenie szkół w
pomoce dydaktyczne.
W każdej szkole dyżury będą pełnili: pedagog szkolny i psycholog. W gimnazjum zostanie uruchomiony
Szkolny Ośrodek Karier, w którym poza dyżurem psychologa i pedagoga będzie można skorzystać z porad
doradcy zawodowego oraz będą odbywały się zajęcia z
przedsiębiorczości.
W szkołach podstawowych realizowane będą zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji
kluczowych z zakresu j. angielskiego, matematyki oraz
informatyki. Ponadto w gimnazjum realizowane będą
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dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, j. niemieckiego,
matematyki, informatyki, zajęć naukowo – technicznych oraz przedsiębiorczości.
W celu wyrównania dysproporcji edukacyjnych dla
uczniów słabszych przewidziano następujące zajęcia: w gimnazjum: j. angielski, j. polski, matematyka, biologia, historia, natomiast w szkołach podstawowych: j.
angielski, j. polski, matematyka.
W celu prawidłowej i efektywnej realizacji projektu
przewidziano zakup wyposażenia dla szkół biorących
udział w projekcie oraz pomoce dydaktyczne dla szkół,
jak również materiały szkoleniowe dla uczestników
projektu. Każda ze szkół zostanie wyposażona m.in.
w tablicę interaktywną. Szkolny Ośrodek Karier zostanie wyposażony w meble oraz 5 zestawów komputero-

wych. Na doposażenie i zakup pomocy dydaktycznych
dla szkół i uczniów w projekcie przewidziano ponad 135
tys. zł.
Przewiduje się, że w wyniku realizacji projektu
wzrosną kompetencje uczniów szkół podstawowych
oraz Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie.
Warto podkreślić, że to w zasadzie jedyny projekt
realizowany na taką skalę w całym powiecie biłgorajskim, który stawia na rozwój kompetencji edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
Ponadto nie jest to jedyny projekt edukacyjny realizowany przez Gminę Tarnogród. Obecnie w trakcie
realizacji jest komplementarny z projektem „Kompetentni Kluczowo” program „Indywidualizacja nauczania w
klasach I-III” na który gmina uzyskała 180 tys. zł.

Blisko 1 mln złotych na kolejne inwestycje
Gmina pozyskała z PROW prawie 1 mln zł - kolejne inwestycje z zakresu ochrony środowiska dofinansowane będą ze źródeł zewnętrznych. Gmina Tarnogród
prowadzi konsekwentną politykę inwestycyjną związaną z zadaniami z zakresu ochrony środowiska. Każdego roku wśród wydatków budżetowych znajdują się
nakłady na kanalizację. W 2009 r. kosztem ok. 1,5 mln
zł przeprowadzona została modernizacja hydroforni na
Przedmieściu Różanieckim. Jak mówi Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż: Bardzo ważne dla zrównoważonego rozwoju jest ponoszenie nakładów na tego typu
inwestycje, tym bardziej mamy powody do zadowolenia,

Budynek hydroforni przy ul Lubaczowskiej

Budynek hydroforni przy ul. Biłgorajskiej
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kiedy środki na budowę kanalizacji czy remonty hydroforni pochodzą z funduszy unijnych.
Aktualnie w Różańcu Drugim zakończono I etap
budowy kanalizacji sanitarnej. Inwestycja, której koszt
wyniósł ok. 550 tys. zł, obejmowała budowę ponad 1200
m. kanałów grawitacyjnych oraz wybudowanie 52 studni. W najbliższych dniach odbędzie się odbiór zadania,
a następnie mieszkańcy będą mogli przyłączyć się do
sieci kanalizacyjnej.
Kolejnym realizowanym aktualnie przedsięwzięciem jest „Przebudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej – stacji uzdatniania wody przy ul. Biłgorajskiej w
Tarnogrodzie”. Inwestycja ma ogromne znaczenie ze
względu na jakość wody dostarczaną bezpośredni do
mieszkańców. Przez kolejne lata Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Biłgoraju okresowo wskazywała na niezadowalającą jakość wody z tego ujęcia,
przekroczone były normy manganu czy też żelaza. Do
końca października br. mają zakończyć się prace o wartości przekraczającej 1,1 mln zł. Dzięki temu na trwałe
zmienią się parametry jakościowe wody.
Obydwie inwestycje były przedmiotem wniosku o
dofinansowanie projektu „Remont stacji wodociągowej
wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Tarnogrodzie przy ul. Lubaczowskiej oraz budowa kanalizacji
sanitarnej Etap I Różaniec I zadanie 5”. Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie uzyskał
uznanie komisji oceniającej i znalazł się na liście inwestycji przewidzianych do dofinansowania z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich ze wsparciem w kwocie
prawie 1 mln zł.
Wymiana okien w Kościele Parafialnym
p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie
W Tarnogrodzkim Kościele Parafialnym zakończyła
się II Etap wymiany okien. Prace wykonywane pod nad-
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zorem konserwatora zabytków prowadzone były przez
firmę z Zamościa. Ksiądz Dziekan Jerzy Tworek, jako
gospodarz organizował i doglądał przebiegu prac. Na
wykonanie zadani został złożony wniosek do PROW,
dzięki czemu warta ponad 100 tys zł inwestycja otrzyma
wsparcie ze środków unijnych w kwocie 75 tys zł.
Inwestycje w Luchowie Dolnym
We wrześniu b.r. zakończyła się budowa chodnika w
Luchowie Dolnym całość kosztowała 410 tys. zł z czego
prawie połowę stanowiła dotacja z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich – Odnowa Centrum Miejscowości. Dzięki pozyskanym środkom oraz zaangażowaniu
gminnych funduszy wykonano ponad kilometr chodnika przy drodze powiatowej wraz ze zjazdami na posesje
oraz utwardzono plac przed świetlicą wiejską i Ochotniczą Strażą Pożarną. Jak podkreśla Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż poprzez wykonane zadanie zwiększył się nie tylko komfort życia mieszkańców ale przede
wszystkim poprawił o się bezpieczeństwo przy ruchliwej drodze.
Aktualnie prowadzone są prace termommodernizacyjne przy obiekcie świetlicy w której mieści się m.in.
Centrum Kształcenia na Odległość na Obszarach Wiejskich. Docieplenie budynku – zarówno ścian, jak i
stropu pozwoli na oszczędności w sezonie grzewczym,
ponadto w ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenie świetlicy – 80 szt krzeseł. Budynek jest wyposażony w sprzęt komputerowy – 10 stanowisk z bezpłatnym dostępem do internetu, faks i ksero, sprzęt biurowy, sprzęt RTV oraz sportowy (m.in. stół do tenisa).
Ponadto świetlica posiada dobrze wyposażone zaplecze
kuchenne wykorzystywane m.in. do prowadzenia kur-

sów kulinarnych. Obiekt jest chętnie odwiedzany przez
mieszkańców w szczególności przez młodzież, która
może tu aktywnie spędzić wolny czas. Jeszcze w 2006 r.
budynek był pusty, zaniedbany – przez dziurawy eternitowy dach lała się woda i przenikała przez stropy. Pozostawienie budynku w takim stanie groziło zawaleniem
i rozbiórką. Decyzja o inwestycji w obiekt sprawiła, że
w dniu dzisiejszym mieszkańcy Luchowa Dolnego mają
gdzie się spotkać, założyli oni również stowarzyszenie
„Złota Nitka” działające na rzecz rozwoju miejscowości.
Docieplenie budynku i malowanie elewacji to kolejne
zadania realizowane w świetlicy – warto podkreślić, że
na ten etap prac wartości 50 tys. zł niecałe 30 tys. zł stanowi dotacja ze środków unijnych – Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

Świetlica w Luchowie Dolnym. Obecnie trwają tu
prace termomodernizacyjne (na pierwszym planie plac
utwardzony w ramach PROW)

NOWI DUSZPASTERZE TARNOGRODZKIEGO DEKANATU

Nowym proboszczem Parafii Przemienienia Pańskiego w miejsce śp. ks. Ryszarda Sierkowskiego
został mianowany na okres najbliższych lat ks. Jerzy
Tworek. Inauguracyjna Msza Św. odprawiona przez
nowego proboszcza i dziekana Dekanatu Tarnogród
odbyła się 21 sierpnia
br., homilię wygłosił biskup Diecezji
Za mojsko-Lubaczowskiej ks. Wacław
Depo. Ksiądz Jerzy
Tworek wcześniej był
proboszczem parafii
św. Karola Boromeusza w Lubaczowie,
a teraz przez pięć lat
będzie pełnił posługę duszpasterską w
Tarnogrodzie.
***

Także w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w
Luchowie Górnym doszło do zmiany na stanowisku
proboszcza. Zmarłego 11 czerwca br. śp. ks. Aleksandra Panka zastąpił ks. mgr lic. Leszek Pankowski.
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POSESJE
NAGRODZONE
Wzorem lat ubiegłych w kwietniu Burmistrz
Tarnogrodu ogłosił XIV edycję „Konkursu na
najbardziej zadbaną posesję na terenie miasta
i gminy Tarnogród 2011r.” Do konkursu przystąpiło kilkanaście gospodarstw z terenu całej
gminy. Wyboru posesji dokonały Rady Sołeckie i Zarządy Dzielnic. Komisja powołana
zarządzeniem Burmistrza Tarnogrodu miała bardzo trudne zadanie, ponieważ wytypowane posesje są rzeczywiście piękne. Kolorowe kwiaty przyciągają uwagę przechodniów.
Posadzone pospolite rośliny w sposób niekonwencjonalny kuszą oko. Profesjonalnie i pomysłowo zaprojektowane ogródki, obejścia świadczą natomiast o wielkiej pasji ich twórców i
wrażliwości na piękno. I właśnie promowanie
takich idei było celem nadrzędnym konkursu,
nad którym patronat honorowy sprawuje Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż.
4 września podczas Dożynek Parafialno –
Gminnych nastąpiło posumowanie i wręczenie
nagród uczestnikom kolejnej edycji konkursu.
Przygotowano również wystawę fotograficzną
z posesji, którą eksponowano podczas imprezy i ogłoszono konkurs publiczności. Nagrodę
publiczności zdobyła posesja państwa Padiasków z Różańca Drugiego.
Każda nagrodzona posesja ma odrębny,
niepowtarzalny charakter. Każda z nich posiada elementy odróżniające ją od innych , a z
każdego ogrodu można odczytać upodobania
właściciela.
Na terenie gminy co roku pojawia się więcej ładnych posesji. To świadczy nie tylko o
gospodarności naszych mieszkańców, ale także
o poczuciu estetyki. W ten sposób udowadniamy, że szybkie tempo życia nie przeszkadza, by
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w sposób miły dla oka urządzić własne otoczenie. Ma to także wpływ na wizerunek naszej
gminy.
Nagrody otrzymali:
1. Żybura Sławomir z Różańca Pierwszego
2. Rorat Jan z Różańca Pierwszego
3. Padiasek Dariusz z Różańca Drugiego
4. Larwa Henryk z Woli Różanieckiej
5. Hadacz Maria z Woli Różanieckiej
6. Grasza Urszula z Luchowa Dolnego
7. Krupczak Maria z Luchowa Górnego
8. Pękala Grażyna i Sławomir z Luchowa Górnego
9. Typek Eugenia z Tarnogrodu, Przedmieście
Bukowskie
10. Konopka Halina z Tarnogrodu, Przedmieście Płuskie
11. Chodkiewicz Arkadiusz z Tarnogrodu,
Przedmieście Płuskie
12. Chmielewski Marian z Tarnogrodu, Przedmieście Różanieckie
13. Krasowska Genowefa z Tarnogrodu, Przedmieście Różanieckie
14. Sidor Tadeusz z Tarnogrodu, Przedmieście
Błonie
15. Grasza Teresa z Tarnogrodu, Przedmieście
Błonie
16. Karpik Stanisława z Tarnogrodu, Śródmieście
17. Dziedzicz Maria z Tarnogrodu, Śródmieście
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ZMIANY NA STANOWISKACH W EDUKACJI
30 września na emeryturę odeszła Pani
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie mgr inż. Jadwiga Gołębiowską.
Nowym dyrektorem placówki został mgr
Janusz Skubisz dotychczasowy dyrektor
Zespółu Szkół Ekonomicznych im. Armii
Krajowej w Tarnogrodzie.

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
Dnia 29 sierpnia 2011 r. odbyła się X w bieżącej
kadencji sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Tarnogród,
b) uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu
Samopomocy w Tarnogrodzie,
c) powołania zespołu opiniującego kandydatów
na ławników do sądów,
d) utworzenia obwodu głosowania w szpitalu w
Tarnogrodzie – ARION Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju w celu przeprowadzenia wyborów
do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
e) współpracy w ramach „Transgranicznego
programu współpracy Gminy Tarnogród i Miasta Gliniany”,
f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
g) zmiany uchwały budżetowej na rok 2011,
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Tarnogród, planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2011 r.
8. Informacja o stanie przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.
9. Sprawy różne.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
Radnych.
11. Zamknięcie sesji.
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Dnia 20 września 2011 r. odbyła się XI w bieżącej
kadencji sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Tarnogród na nieruchomość gruntową
stanowiącą własność Skarbu Państwa,
b) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych za udział w pracach Rady
Miejskiej w Tarnogrodzie,
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
d) zmiany uchwały budżetowej na rok 2011,
7. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie pozytywnej
opinii informacji Burmistrza Tarnogrodu o
przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 r.
8. Informacja o działalności podstawowej opieki
zdrowotnej na terenie gminy.
9. Informacja o działalności klubów sportowych
(LKS Olimpiakos Tarnogród, LKS Grom Różaniec, Uczniowski Klub Sportowy Tarnogród).
10. Informacja o działalności Tarnogrodzkiego
Zakładu Komunalnego sp. z o.o.
11. Sprawy różne.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
Radnych.
13. Zamknięcie sesji.
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TARNOGRÓD WYRÓŻNIONY
PRZEZ ZNP
W dniu 26 października br. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia
wyróżnień w III edycji Rankingu „Samorząd Przyjazny Oświacie i Jej Pracownikom”. Tarnogród jako
jedyna gmina z powiatu biłgorajskiego otrzymał
wyróżnienie Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP.
„Nakłady rządowe na oświatę są niewystarczające, wysokość subwencji znacznie odbiega od wydatków oświatowych ponoszonych przez gminę, do
tego niż demograficzny w szkołach to bardzo istotne
problemy – mówi Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz
Stróż – lecz pomimo tych niedogodności staramy
się zapewnić uczniom możliwie najlepsze warunki
i jakość kształcenia, jednocześnie nie zapominamy
o pracownikach oświaty i staramy się im zapewnić
godne warunki pracy i płacy.”
Znacząca część wydatków na oświatę to
wynagrodzenia kadry, jednak w gminie Tarnogród każdego roku prowadzone są również
zadania inwestycyjne – prace termomodernizacyjne, wymiana stolarki okiennej czy zakup
pomocy dydaktycznych. Wszystkie szkoły mają urządzone sale zabaw dzięki pozyskanym środkom finansowym z programu
„Radosna Szkoła”, przy większości powstały
place zabaw, pozyskano również środki finansowe na instalację monitoringu wizyjnego w
tarnogrodzkiej podstawówce i gimnazjum.
Również inwestycje w infrastrukturę sportową stanowią w zasadzie rozwój zaplecza
dydaktycznego. Należy wspomnieć, że w ciągu ostatnich czterech lat w gminie powstały:
• kompleks sportowy Orlik 2012 w Różańcu Pierwszym
• pełnowymiarowe boisko trawiaste w
Różańcu Pierwszym
• boisko wielofunkcyjne ze sztuczną
nawierzchnią przy SP w Tarnogrodzie
• kompleks sportowy Orlik 2012 w Tarnogrodzie
• modernizacja płyty boiska, trybun i
zaplecza stadionu miejskiego w Tarnogrodzie
• siłownia zewnętrzna na osiedlu Błonie
• miejski plac zabaw na tarnogrodzkim
rynku.
Ponadto gmina prowadzi aktywną działalność w pozyskiwaniu dodatkowych środków

finansowych na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla
uczniów. Aktualnie realizowane są dwa projektu ze
Europejskiego Funduszu Społecznego, na które samorząd pozyskał prawie 1 mln zł. Dzięki tym środkom
nie tylko wzrosną szanse uczniów tarnogrodzkich
szkół, ale również zostanie doposażona baza dydaktyczna np. zostaną zakupione tablice multimedialne,
komputery, laptopy, rzutniki multimedialne, pomoce
dydaktyczne.
Przyznane wyróżnienie na pewno cieszy, ale jednocześnie zobowiązuje do prowadzenia kolejnych
działań związanych z inwestycją w wiedzę.
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Miejski OĞrodek Pomocy Spoáecznej w Tarnogrodzie
realizuje projekt systemowy „Twoja szansa”
w ramach Poddziaáania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitaá Ludzki
wspóáfinansowanego ze Ğrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spoáecznego.
Projekt systemowy skierowany jest do: osób bezrobotnych, nieaktywnych
zawodowo, pracujących, w wieku aktywnoĞci zawodowej jednoczeĞnie
korzystających ze ĞwiadczeĔ pomocy spoáecznej.
Uczestnikom projektu oferujemy:
x wybrane przez uczestnika szkolenia zawodowe,
x warsztaty z trenerem pracy oraz psychologiem.
Czas realizacji projektu: 01 I 2011r. – 31 XII 2011r.
Biuro projektu:
Miejski OĞrodek Pomocy Spoáecznej w Tarnogrodzie
ul. 22 Lipca 1, 23-420 Tarnogród
tel. 84 6897040, 535 564 172
e-mail: mops_tarnogrod@op.pl
Czáowiek – najlepsza inwestycja
Projekt systemowy wspóáfinansowany ze Ğrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spoáecznego
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FOTOZAGADKA

Co znajduje się obecnie w budynku przedstawionym na powyższej fotografii?
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